ALVINA
TROLUL FARA PRIETENI
A fost odată ca niciodată o fată-trol care trăia dincolo
de toate căsuţele, la capătul pădurii întunecate, de
cealaltă partea a iazului, într-un munte uriaş, aflat la
capătul poienii. Zi şi noapte, muntele era scăldat de
razele soarelui, ale lunii şi ale stelelor. În ciuda vremii
cenuşii, mereu strălucea cu căldură. Din timpuri
străvechi, muntele a fost mereu casa Alvinei şi a
familiei sale.
Alvina trăia în munte împreună cu mama-trol şi
tata-trol. Erau troli de pădure. Trolii de pădure sunt
uriaşi, au părul mare, stufos şi o coadă lungă cu moţ.
Adoră gălbiorii şi ciocolata trolilor.
Unii troli de pădure sunt cunoscuţi ca fiind foarte
obraznici. Alţii sunt timizi şi blânzi, însă aceştia nu se
întâlnesc foarte des.
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Alvina nu era precum ceilalţi troli de pădure; era
foarte diferită. Iubea gălbiorii şi ciocolata, dar părul ei
era alb ca zăpada, iar pielea, la fel de albă ca laptele.
Ochii, albaştri ca safirul şi strălucitori ca pietrele
preţioase, erau foarte sensibili. Mama-trol îi dăruise
o pălărie meşterită dintr-o ciupercă, astfel încât să se
poată juca afară, în lumina zilei, chiar şi atunci când
soarele era prea puternic. Ceilalţi troli de pădure
spuneau că arată, mai degrabă, ca o fantomă, nu ca
un trol de pădure. Mama-trol şi tata-trol o considerau
însă cel mai frumos trol din tot ţinutul. Copiii troli se
temeau de ea şi, de aceea, nu se apropiau. Din cauza
asta, Alvina nu prea era chemată să se joace. Uneori
simţea o durere în burtică, precum un sentiment
rău. Dar, din fericire, părinţii îi erau mereu alături şi o
iubeau. Cu toate astea, uneori, Alvina îşi dorea tare
mult să aibă un prieten bun, un prieten de suflet.
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În fiecare seară, mama-trol îi peria părul
încâlcit. Apoi îl împletea în două codiţe. Ca să nu
i se mai încurce părul, fata-trol era obligată
să doarmă cu părul împletit. Chiar şi aşa,
unele fire de păr tot se mai încâlceau în
timpul nopţii, iar pentru Alvina devenea
dureros când îl peria.
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Din peşteră, Alvinei îi plăcea să admire cum dansau
flăcările portocalii ale focului. Erau
magice şi calde. Şi trezea în ea o
căldură. Puterea focului făcea ca
inima Alvinei să se unduiască după
o melodie liniştitoare şi îi domolea
bătăile din piept. După ce urmărea
cu ochii flăcările jucăuşe, pleoapele îi
deveneau grele, iar gândurile parcă îi încetineau.
Seara de sâmbătă era cea mai bună din săptămână.
Mama-trol cânta o melodie frumoasă care
răsuna peste toţi munţii. Cântecul
ei magic vrăjea natura şi toate
animalele stăteau în loc să
o asculte.
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Sâmbătă avuseseră parte de un adevărat răsfăţ:
ciocolata trolilor cu gust de căpşuni proaspăt culese.
Alvina s-a bucurat de ea în timp ce tata-trol i-a povestit
despre trolii răi de pădure şi despre iazul periculos de
cerneală. De mulţi ani, animalele din vale dispăreau
misterios în iazul negru. Alvina era tentată să
meargă şi ea acolo ca să-şi vadă chipul în apă.
Nu-şi văzuse niciodată propriul chip.
Dar mama-trol şi tata-trol nu-i
dădeau voie nici măcar să
se aproprie de acel iaz.
— Este foarte periculos
să te apropii de iaz, îi
spuse tata-trol Alvinei
cu o voce serioasă.
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